Załącznik nr 5
do umowy nr ………….. z dnia …………………

WZÓR
……………………………..
miejscowość, data
GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI
Gwarant:

……………………………

Zobowiązany:

……………………………

Beneficjent:

……………………………

Działając w imieniu Gwaranta – ……………………………… - informujemy, że zostaliśmy
poinformowani o zamiarze zawarcia przez Zobowiązanego z Beneficjentem umowy na dostawę pojazdu –
…………………. (dalej: „Umowa”), zgodnie z którą Zobowiązany będzie zobowiązany do dostarczenia
Beneficjentowi zabezpieczenia zwrotu zaliczki w wysokości ………….., która wypłacona zostanie
Zobowiązanemu po dostarczeniu przedmiotowego zabezpieczenia.
W związku z powyższym, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłaty na
rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze pisemne żądanie, wskazanej w tym żądaniu kwot lub kwot w łącznej
wysokości nieprzekraczającej kwoty ……………………….. (słownie: ………………………….).
W żądaniu zapłaty Beneficjent winien zawrzeć oświadczenie, że Zobowiązany nie wykonał lub nienależycie
wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy, w związku z czym Beneficjent jest uprawniony do
żądania od Zobowiązanego zwrotu wypłaconej mu na podstawie Umowy zaliczki, zaś żądana kwota jest
Beneficjentowi od Gwaranta na podstawie niniejszej gwarancji należna.
Żądanie zapłaty winno zostać złożone Gwarantowi w terminie nie późniejszym niż w dniu upływu ważności
niniejszej gwarancji.
Do żądania zapłaty dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących
żądanie do reprezentowania Beneficjenta.
Do celów identyfikacji żądanie zapłaty powinno być przedłożone za pośrednictwem banku prowadzącego
rachunek Beneficjenta, który potwierdzi autentyczność podpisów złożonych pod wezwaniem do zapłaty.
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu wypłaty przez Beneficjenta zaliczki na rzecz Zobowiązanego
i obowiązuje w terminie do dnia przypadającego na jeden miesiąc po dostawie pojazdu na podstawie
Umowy.
Niniejsza gwarancja wygasa z chwilą upływu terminu jej obowiązywania, bez względu na to, czy dokument
gwarancji zostanie Gwarantowi zwrócony przez Beneficjenta.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Do niniejszej gwarancji zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Spory związane z niniejszą gwarancją podlegają jurysdykcji sądów polskich i rozstrzygane będą przez sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta.

